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Kommunlednings förvaltningen

Yttrande, för flerspråkighet, kunskapsutveckling och
inkludering- modersmålsundervisning och studiehandledning
på modersmål SOU 2019:18
Bildningsiörvaltningens synpunkter
Stora delar av förslaget ger för verksamheten i Örnsköldsviks
kommun liten eller ingen påverkan. En reglering av modersmål i
timplanen påverkar inte dagens organisation, ej heller en förändring
att inte begränsa modersmålsundervisningen till 7 skolår eller den
förstärkta rätten till studiehandledning på modersmål påverkar
nuvarande organisation om den inte tidsmässigt utökas.
Gemensamma nationella material för bedömning av grundläggande
kunskaper välkomnas. Plan finns för utbildning av
modersmålsundervisning och genomförande av fjärrundervisning
finns.
De delar i förslaget som påverkar Örnsköldsviks kommun både
ekonomiskt och organisatoriskt är förslagen till förändring i att antalet
deltagande elever inte ska begränsa huvudmannens skyldighet att
anordna undervisning i modersmål. Idag finns en gräns på 5 elever för
att erbjuda undervisning i specifikt modersmål. Tas denna
begränsning bort uppstår troligen svårigheter att rekrytera lärare till
ovanliga språk samt organisatorisk påverkan. Förslaget till möjlighet
att :fa undervisning i fler än ett modersmål skulle innebära
organisatorisk påverkan för både undervisande lärare och elever.
Ett borttagande av undantaget från krav på legitimation för
undervisning i modersmål skulle innebära konsekvenser. I dagsläget
är ca 15% av modersmålslärarna legitimerade lärare. I flera fall är
legitimationen i andra ämnen än språk/modersmål. Förslaget att elever
utan vårdnadshavare i landet ska ha rätt till modersmålsundervisning
:far eventuellt konsekvenser för eleven. Samarbetet med hemmen är
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idag en betydelsefull del i modersmålsundervisningen, att språket
används i ett dagligt umgängesspråk.

Bildningsnämnden antar följande yttrande kring För flerspråkighet,
kunskapsutveckling och inkludering - modersmålsundervisning och
studiehandledning på modersmål SOU 2019: 18.

~~

Örnsköldsviks kommun
Bildningsnämnden
Kristoffer Park
Ordförande Bildningsnämnden

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bildningsförvaltningen
SE-891 88 Örnsköldsvik
Org.nr 212000-2445
www.ornskoldsvik.se

Järnvägsgatan 6 Örnsköldsvik

0660-880 00 vx

Postgiro

12 58 90-4

Förvaltningens e-postadress

Bankgiro

/Eget_Förvaltningemail/

188-4774

